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Per indicació de la Il·lma. Sra. Marilén Barceló Verea, presidenta del Consell de Districte de Sant 
Martí, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Districte que tindrà lloc dijous 
6 de maig de 2021 a les 17.30h que se celebrarà de forma semipresencial mitjançant 
videoconferència, amb el següent, 
 
 
 
ORDRE DEL DIA  

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 

Acta de la sessió ordinària de 4 de març de 2021 
 
 

 B) Part informativa 

1) Despatx d’ofici 

 Adjudicacions de contractes per procediment obert (obert, obert simplificat i abreujat) 

dels mesos de febrer  i març. 

 Donar compte dels guanyadors i guanyadores dels Premis i Medalles Sant Martí, 

58ena edició. 

2) Informe del regidor 

3) Informes del Govern 

 INFORME sobre atorgament de subvencions de concurrència pública 2021 

 

 

C) Part decisòria / executiva 

1) Propostes d’acord 

 Informar la proposta a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció, dels candidats del Districte de Sant Martí per a la concessió de 
la Medalla d'Honor de Barcelona per a l'edició 2021. 
 

Districte de Sant Martí 

Departament de Serveis Jurídics - Secretaria 

Pl. Valentí Almirall, 1 
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932 916 089 
barcelona.cat/santmarti 
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D) Part d’impuls i control 

1) Proposicions / declaracions de grup 

Presentada pels grups municipals de BCNenComú i PSC 

El Consell Municipal del Districte de Sant Martí acorda: 

 

Que el Regidor del Districte emprengui les accions suficients i necessàries, davant la 

Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris que li donen 

suport , encaminades  a que retorni el servei de  pediatria al CAP de la Pau. Així 

solucionaran els problemes derivats de la manca d´aquest especialitat al dotar de nou els 

professionals que la Conselleria va desplaçar al CAP del Clot.  

 

Presentada pel grup municipal d’ERC 

El Consell Plenari del Districte de Sant Martí acorda:  

 

Instar el regidor del Districte de Sant Martí per que dugui a terme les accions suficients i 

necessàries per tal que el carril bicicleta de l’Avinguda Diagonal entre els carrers Badajoz i 

Josep Pla sigui ubicat a la calçada el més aviat possible. 

  

Presentada pel grup municipal de JxCAT 

Que el govern del Districte aprovi un pla d'actualització de I'espai públic del barri de la 

Vila Olímpica, a implementar durant els propers dos anys, que inclogui nou enllumenat, 

reparació de voreres, nou sistema de drenatge dels parcs, baixada a la calçada de carrils 

bici, reposició del patrimoni sostret, i millora del manteniment de l'arbrat i els jardins 

 

Presentada pel grup municipal de Cs 

Que es convoqui de manera urgent la taula de salut mental del districte de Sant Martí 

com a actiu clau per a visibilitzar i sistematitzar les situacions problemàtiques derivades 

de la covid-19 i del confinament detectades en el districte, amb l'objectiu de prevenir i 

donar suport primerenc perquè els trastorns emocionals comuns i els causats per la 

pandèmia no derivin en alteracions greus. 

 

Presentada pel grup municipal de BcnxCanvi 
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Proposem, que el els Serveis Tècnics del Districte de Sant Martí realitzin o sol·licitin, amb 

caràcter d’urgència un Estudi d’Impacte Ambiental al voltant de les vivendes del carrer 

Valencia 607 (Av. Meridiana / Carrer Rogent) que ens permeti identificar/acreditar el focus 

emissor de la contaminació acústica, la zona d’abast d’aquestes afectacions nocives per la 

salut del nostres veïns i veïnes, i un cop diagnosticat el nivell potencial d’afectació, 

redactar un Pla Estratègic de minimització d’impacte acústic (que inclogui les vibracions), 

amb una visió comuna per establir uns objectius de qualitat mediambientals en aquesta 

zona. 

 

S’ha presentat la següent esmena transaccional al text: 

El Consell Municipal del Districte de Sant Martí, acorda: 

Instar al Regidor del Districte a dur a terme davant de TMB les accions necessàries 

encaminades a que aquesta cerqui una solució a les afectacions de sorolls i vibracions que 

pateixen alguns veïns del carrer Valencia (Avinguda Meridiana-C. Rogent) per si aquestes 

estan provocades per les vies de  la línia 2 del metro. 

 

 

2)   Precs 

Presentat pel grup municipal de ERC 

Que el govern del Districte de Sant Martí insti I'Institut Municipal de Serveis Socials de 

Barcelona per tal que dugui a terme un estudi avaluant la necessitat de tenir més oficines 

de Serveis Socials al districte de Sant Martí obertes durant I'estiu, prioritzant en aquest 

estudi els barris de la Franja Besòs. 

Presentat pel grup municipal de JXCAT 

El Consell Municipal del Districte de Sant Martí acorda instar al govern del Districte 

Prendre accions sense més demora per posar fi a l'abandonament del Recinte Fabril 

Històric de La Escocesa, donant una explicació clara i concisa de quin projecte de futur té 

pensat per aquest recinte, tant pel que fa al seu interès arquitectònic, reconstrucció, com 

pel que fa a les activitats i àmbit social, i alhora buscar una solució per les persones que 

encara hi viuen. 

  

Presentat pel grup municipal de JXCAT 

Que el govern del Districte iniciï una negociació directa amb els impulsors de la cuina 

fantasma situada al carrer Puigcerdà 204 de la Verneda i la Pau per la compra del recinte, 

que podria esdevenir un equipament públic pel barri d'acord amb les conclusions d'un 

procés participatiu per decidir-ne el seu ús. 
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Presentat pel grup municipal de Cs 

 

Que el Gobierno Municipal proceda a la eliminación de los denominados “cojines 

berlineses” en el distrito de Sant Martí y su sustitución por otros sistemas para reducir la 

velocidad que garanticen la circulación en condiciones de seguridad de los vehículos de 

dos ruedas. 

Presentat pel grup municipal de Cs 

Que el Gobierno Municipal del Distrito de Sant Martí establezca una estrategia de 

comunicación tendente a hacer llegar a todos los vecinos de forma clara la información de 

los distintos órganos y vías de participación de que disponen, poniendo de relevancia la 

importancia que tiene su participación 

Presentat pel grup municipal BCNxCANVI 

Sol·licitem que el govern del Districte de Sant Martí realitzi una campanya d’informació, i 

també de control, per propietaris de gossos i veïns de la zona al voltant del Parc de 

Diagonal Mar, on s’expliqui la importància del projecte i el perquè es fa necessària aquesta 

prohibició. Preguntes 

 

3) Preguntes 

 

Presentada pel grup municipal de ERC 

En quin punt es troba el Pla Especial per regular la ubicació d'activitat de plats preparats 

amb obrador i cuines industrials sense degustació, anomenades "Cuines Fantasma", i 

quins espais de diàleg tindran durant el període de redacció amb els veïns de l’entorn?  

Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per escrit de la 

resposta oral. 

Presentada pel grup municipal de BCNXCANVI 

Com està el projecte i en quina fase d’obres es troba la Biblioteca Gabriel García Márquez, 

i si hi ha prevista una data d’entrega ...? . 

 

4) Seguiment de proposicions/precs/preguntes 

 

Seguiment de proposició presentat  pel grup municipal de ERC 
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 Que el govern informi de l’estat en que es troba la proposició d’ERC aprovada en el 

plenari de març de 2020, és a dir:  

- Instar el Regidor del Districte de Sant Martí a prendre les mesures suficients i 

necessàries per tal que el projecte RADARS, que té com a objectiu reduir el risc d’exclusió 

social i aïllament de les persones grans, un risc especialment accentuat en el cas de les 

dones, s’implanti de forma progressiva, en un termini no superior a un any, als barris del 

nostre districte on no hi és i, de forma URGENT, als barris del Besòs-Maresme i de La 

Verneda-La Pau.   

 

Barcelona, 29 d’abril de 2021 

 
 
 
 
Marta da Pena Gómez 
Secretària del Consell de Districte 
 
 

NOTA INFORMATIVA SOBRE PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
Les entitats, els ciutadans i les ciutadanes del districte podran intervenir, si ho desitgen, en 
el transcurs de la sessió sobre els punts dels apartats C i D de l’ordre del dia de la 
sessió. 

 

En l’actual context, per tal de garantir la participació ciutadana, totes aquelles persones que 
ho vulguin podran presentar les sol·licituds d'intervenció mitjançant el web 
barcelona.cat/atencioenlinia, fins a les 17h del 5 de maig de 2021 en l'apartat d'òrgans 
de participació de les informacions i consultes de la web municipal, on hi haurà un 
d'específic per al Consell del Districte de Sant Martí que inclourà un formulari amb uns 
camps específics, continguts en els enllaços següents, a triar pels peticionaris, en llengua 
catalana (http://www.bcn.cat/cgi-bin/queixesIRIS?id=571), castellana 
(http://www.bcn.cat/cgi-bin/queixesIRIS?id=572) i anglesa (http://www.bcn.cat/cgi-
bin/queixesIRIS?id=573). 

 

Serà facultat de la Presidenta valorar la pertinència o no de les intervencions sol·licitades. 

 

 
  

 

 


